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Premis

Poden prendre part en el concurs totes les persones
que ho desitgin majors de 18 anys.

Dels texts presentats, el jurat escollirà 6 finalistes. Una
d’aquestes obres finalistes en resultarà la guanyadora.

Treballs

L'obra guanyadora té una dotació econòmica de 300
euros.

Els treballs hauran de ser inèdits i escrits en llengua
catalana.
Les obres no podran haver estat premiades
anteriorment, ni trobar-se pendents de la resolució
d’altres certàmens
Cada autor podrà entrar a concurs amb una sola obra, i
l’autoria haurà de ser individual.

Totes les obres escollides seran representades com a
lectura dramatitzada per Indòmit Teatre (www.indomitteatre.cat), la companyia de teatre de l'Associació Art i
Cultura.
La representació, gratuïta i oberta a tothom, tindrà lloc
en el mes d'abril del 2020, durant la setmana cultural de
Sant Antoni de Vilamajor.

El tema del relat a presentar ha d'estar relacionat amb
les mil i una nits.

La participació al concurs comporta, en el cas dels autors
seleccionats, la cessió dels drets d’explotació de l’obra a
l’associació convocant.

L'extensió màxima serà de 4.000 caràcters, espais
inclosos. El text haurà d'anar amb la tipografia Arial amb
un cos de 12 punts i interlineat d'1,5 línies.

Veredicte

El relat s'ha d'enviar com a document de text adjunt en
format Word o OpenOffice a teatre@indomit-teatre.cat i
indicar a l'assumpte “Relat mil i una nits”. El nom de
l'arxiu serà el del títol de l'obra. S'adjuntarà un altre
arxiu que portarà per nom el títol de l'obra seguit de la
paraula “Dades” on es farà constar les dades personals
(nom i cognoms, edat, població, telèfon i correu
electrònic). Aquestes dades no seran conegudes pel
jurat fins després del veredicte.

Termini de presentació

El termini de presentació d'obres és el 31 de desembre
de 2019.

Jurat

El jurat estarà format per:
. Joan Cueto, membre de l'Associació Art i Cultura
. Susana Saiz, membre d’Indòmit Teatre
. Rosa Maria Pascual, escriptora
. Teresa Sagrera, escriptora

La proclamació dels resultats es faran públics a través
del web d’Indòmit Teatre, www.indomit-teatre.cat, durant
el mes de febrer del 2020. Així mateix es comunicarà
directament als premiats. L'acte de lliurament de premis
es realitzarà després de la representació de la lectura
dramatitzada al mes d’abril de 2020.

Acceptació de les bases

La participació en el concurs implica l’acceptació
d’aquestes bases. Totes les incidències no
contemplades en les bases seran resoltes per
l’organització del concurs.

Protecció de dades

Les dades dels participants s’inclouran en un fitxer, que
formarà part de la base de dades de “Contactes” de
l’Associació Art i Cultura amb la finalitat d’informar sobre
activitats relacionades amb l’Associació. Per a l'exercici
dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició haurà de dirigir-se per correu electrònic a
teatre@indomit-teatre.cat.

